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لباللط بحسب الرقم الجامعي تقیید الدخول  
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Moodle  ھي خدمة الكترونیة تتیح ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعة إنشاء بیئة تعلیمیة مخصصة للمساقات في
المھام واالختبارات ومیزات تفاعلیة أخرى.  مختلفكل فصل دراسي، حیث یمكنھم رفع موارد المحاضرة وإنشاء 

 .في ھذه الخدمة االلكترونیة ھذا الدلیل إجراءات خطوة بخطوة الستخدام میزة "تقیید الوصول" كسیوفر ل

2019-2020 

 

 مكتب تكنولوجیا المعلومات
helpdesk@ajman.ac.ae   

لة أو 6500 تحوی  06-7056500  

 



1 
 

محفوظة بحقوق الطبع وموزعة تحت إشراف مكتب تكنولوجیا  المعلومات والمواد الواردة في ھذا الكتیب
ً نشر أو توزیع أو نسخ ھذه الوثیقة بأي شكل من ولھذا  المعلومات في جامعة عجمان، ً كلیا یمنع منعا

   .دون موافقتھا األشكال
  

  2011-2010محفوظة لمكتب تكنولوجیا المعلومات، جامعة عجمان.  حقوق الطبع
  2020 دیسمبر 8، االثنین تاریخ اإلصدار: 

  
 1   النسخة
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 مقدمة .1
من الوصول إلى نشاط  المساقمعینین مسجلین في طلبة لمیزة یتم استخدامھا للسماح تقیید الدخول ھي 

 .Moodleالمساق في نظام التعلیم االلكتروني  داخل )الكتروني (مثل اختبارأو مورد 

 الوصول إلى تقیید الدخول .2
 یرجى اتباع الخطوات التالیة: Moodleللوصول لھذه الخاصیة في 

ـ 1.2   Moodleتسجیل الدخول ل

ً اسم المستخدم (مثال: أدخل  Moodleقم بتسجیل الدخول لنظام   ولیسx.lastnameمستخدما

x.lastname@ajman.ac.aeوكلمة المرور (. 
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 / إنشائھ رفعھتقیید الوصول إلى نشاط / مورد أثناء  2.2
اإلعدادات، انتقل إلى قسم تقیید الوصول واتبع الخطوات  صفحة النشاط / المورد، في إضافةأثناء 

 التالیة:

 ، كما موضح أدناه:إضافة قیودقم بالضغط على زر  -1

، الرقم الجامعي للطالبمورد بناًء على /من الالئحة لمنح الوصول للنشاط  الملف الشخصياختر  -2

 كما موضح أدناه:

 



5 
 

ھذا الجزء من  وأدخل الرقم الجامعي للطالب المراد منحھ الوصول إلى رقم المعرفاختر  -3

  ، كما موضح أدناه:المساق

، كما موضح أدناه. إضافة قیودضغط على زر قم بال، فعدة طالبإذا كنت ترغب في إضافة  -4

 :البابمن ھذا  9خالفًا لذلك، انتقل إلى الخطوة 

  مرة أخرى، كما موضح أدناه: الملف الشخصياختر  -5
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ھذا الجزء  وأدخل الرقم الجامعي للطالب اآلخر المراد منحھ الوصول إلى رقم المعرف اختر -6

  ، كما موضح أدناه:المساقمن 

  ، كما موضح أدناه:أيقم بتغییر المالئمة الختیار  -7
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 قم بنفس الخطوات حتى تقوم بإضافة جمیع الطالب -8

 .حفظ والعودة إلى المقرر، قم بالضغط على زر المعنیینالطلبة بمجرد انتھائك من إضافة  -9

  

 ما ھو الفرق بین "أي" و "جمیع" في المالئمة؟
لیتمكن طالب جمیع األرقام الجامعیة التي تم إدخالھا یمتلك الھ یجب أن یعني أن: جمیعاختیار •

الوصول لھذا القسم. سیؤدي تحدید ھذا الخیار إلى تقیید الوصول للقسم من جمیع الطلبة من 
 .رقم جامعي واحد لكل طالب في الجامعة ألنھ یوجد

لیتمكن من  أي من األرقام الجامعیة المدخلةلطالب ل أن یكونیعني أنھ یجب  :أياختیار •
 الوصول لھذا القسم.
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ا 3.2 ً  تقیید الوصول إلى نشاط / مورد تمت إضافتھ مسبق
 إذا كنت ترغب في تقیید الوصول إلى نشاط / مورد بعد إضافتھ إلى المساق، فاتبع الخطوات التالیة:

 .Moodleاختر المساق من الصفحة الرئیسیة لـ -1

زر تشغیل ثم على  أیقونة اإلعداداتداخل المساق، قم بتشغیل التحریر عن طریق الضغط على  -2
 ، كما موضح أدناه:التحریر

تغییر ثم على زر  حررالذي تود تقیید الوصول إلیھ، ثم اضغط على زر مورد ال /اختر النشاط -3
 ، كما موضح أدناه:اإلعدادات

 من ھذا الدلیل. 2.2قسم اتبع الخطوات في  -4
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